
TACK FÖR DITT DELTAGANDE i den digitala workshopen om 
Östersjöns vikar 

Tisdag den 13 oktober hölls en digital workshop för personer aktiva inom marin pedagogik, 
främst runt södra Östersjön, för att lära sig mer om livet i Östersjöns vikar. Catherine Legrand 
från Linnéuniversitet i Kalmar inledde med en föreläsning om ekologin i Östersjöns vikar. 
Därefter berättade Nastassja Eklöf från Östersjöcentrum vid Stockholms universitet om den 
digitala fälthandboken Livet i havet och hur en kan jobba med denna på olika sätt för att 
bekanta sig med allt som lever under ytan i våra hav. Workshopen avslutades med 
diskussioner i mindre grupper om hur deltagarna kan använda den kunskap de fått genom 
föreläsningarna i den egna verksamheten. 
 
Föreläsningarna 
Föreläsningarna går att se igen, länkar till respektive föreläsning hittar du här.  
 
Länktips:  
Algo – Den lilla stora hjälten: https://lnu.se/forskning/sok-
forskning/forskningsprojekt/algoland/algo-kidz/ 
Livet i havet: https://www.havet.nu/livet/  
Rapport om Tiaminbrist i Östersjön: 
https://havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1780/1780024_tiaminbrist-i---stersj--omr--det-
2.pdf 
 
 
Gruppdiskussionerna 
Frågorna som diskuterades var:  

• Hur kan vi använda kunskapen om Östersjöns vikar i våra egna verksamheter? 

https://havsmiljoinstitutet.se/verksamhet/projekt/marin-pedagogik/aktiviteter-2020/regional-workshop-sodra-ostersjon-2020
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/algoland/algo-kidz/
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/algoland/algo-kidz/
https://www.havet.nu/livet/
https://havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1780/1780024_tiaminbrist-i---stersj--omr--det-2.pdf
https://havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1780/1780024_tiaminbrist-i---stersj--omr--det-2.pdf


 
Anteckningar från grupp 1: Naturrum trollskogen skapar film om livet under ytan i östersjön 
(tillsammans med västervik), kommer finnas på youtube. Gemensamma bioblitzar inom 
vattenråd för att inventera vikar i länet för att få kunskap om hur biodiversiteten ser ut. Kan vi 
göra app för livet i våtmarker? Samt livet runt vatten och hur de kopplar samman. 
App+fält+digitala möten kan användas i framtida ”outreach” och på så sätt nå ut till nya 
målgrupper. 
Anteckningar från grupp 2: Olika förutsättningar på olika platser i regionen, olika tillstånd i 
miljön. Stor nytta av kunskap, kan data från miljöövervakning i realtid användas till något? 
Livet i havet kan användas inom arbetet i vattenråd exempelvis, stor nytta när en är på plats i 
naturen. Viktigt att göra rätt sak på rätt plats.   
Anteckningar från grupp 3: Bra med ny kunskap, roligt att lyfta ny kunskap. Bra med app då de 
flesta har mobil, men får inte vara för ”tung”. Livet i havet går att använda på läsplatta i 
utställningssamanhang. ”Kul” fakta med de höger- och vänstervända flundrorna. Bra att ha 
med forskare, men kan räcka med ett föredrag. Veta mer om övergödningsproblematiken 
väst och öst, spiggen i östersjön. Historiska utvecklingen i fiskefrågor. Klimatförändringar i 
östersjön. Vad kan en göra själv? – frågor kommer från personer med naturintresse. 
Anteckningar från grupp 4: Marietorps naturskola använder appen, bra för läraren men elever 
jobbar bättre med tryckt material (vill få undan telefonerna i barngrupper). Vill ha en 
gemensam plattform för att kunna dela material med varandra. Måste inte vara färdigt 
material som delas, kan utvecklas gemensamt. Hoppfullt med havsdekaden. Blue Schools 
arbetar MSC med, sprida kunskap om havet via olika ämnen. Material som behandlar fiske har 
tagits fram av MSC. Algokidz, svårt att nå ut till skolorna och lärarna. Språk – ska det finnas 
material på engelska? Viktigt med material på svenska. Vad behöver den yngre generationen? 
Lättillgängligt och lättförståeligt material. Nå ut bredare? Kontakta lärarprogrammen. 
 
Deltagare 
Personer som deltog vid workshopen var: 
 
NAMN ORGANISATION 
Renate Foks Kalmar kommun 
Johanna Eriksson Kalmar kommun 
Daphne thuvesson Vatten rådet  
Malin Engdahl  Kalmar kommun  
Susanna Minnhagen Kalmarsundskommissionen 
Roger Gustafsson Region Kalmar Län 
Stina Nilsson Länsstyrelsen Kalmar Län 
Ola Sennefjord Kalmar kommun 
Pernilla Landin Torsås kommun 
Bo Sagerfors Hagbyåns - Halltorpsåns Vattenråd 
Sara Paulsson Kalmar kommun 
Lennart Wennmo Norra Möres vattenråd 
Michael Ingard Mörbylånga kommun 
Maria Kappling Naturum Västervik 
Robert Ekholm Naturum Blekinge 
Mikael Olsson Institutionen för biologi och miljövetenskap 
Åsa Hägg Ålands naturskola 



Annika Rockström Frilansande konstnär/författare/illustratör 
Carl Lindqvist Privat 
Kristin Johansson Mitt Hav 
Eva-Lotta Sundblad Havsmiljöinstitutet 
Jennie Bjurenheim Nordic Ocean Watch  
Sture Haglund Expedition Rädda Östersjön 
Camilla Wadlund Naturum Falsterbo 
Leonor Lavröd Marietorps naturskola i Ystads kommun 
Julia Dahlin Marine Stewardship Council 
Kajsa Tönnesson Havsmiljöinstitutet 
Sam Peterson Naturum Vattenriket,  
Maj Persson Frilans 

  
FÖRELÄSARE  
Catherine Legrand  Linnéuniversitetet 
Nastassja Ekelöf Östersjöcentrum 

  
WORKSHOPLEDARE  
Tina Johansen Lilja Havsmiljöinstitutet 
Ida Wendt Havsmiljöinstitutet 

 
OM NÄTVERKEN 
Som medverkande vid våra evenemang blir du automatiskt med i nätverken och kommer få 
våra framtida utskick. Om du inte vill detta så hör av dig till oss så tar vi bort ditt namn, detta 
går också att göra via formulär via våra nyhetsbrev. Naturligtvis kommer vi inte använda din 
adress till något annat än utskick från nätverken. 
 
KONTAKTA OSS som samordnar det marina nätverket om du undrar över något: 
Ida Wendt: ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se 031-786 47 51 
Tina Johansen Lilja: tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se 031-786 65 60 
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